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Ανάθεση διαχείρισης ,  επίβλεψης εργασιών
στα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίας
Παρασκευής

                                                                    
Στην Αγία Παρασκευή,  στο γραφείο της Κοινότητας  συνήλθε σήμερα,  την 19η του μηνός

Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ., το  Συμβούλιο της  Κοινότητας
Αγίας  Παρασκευής  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ:36289/οικ/6-9-2019
έγγραφη  Πρόσκληση  της  Προέδρου  του  ,  η  οποία  επιδόθηκε  σε  κάθε  Τοπικό  Σύμβουλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  89 παρ. 2 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ Α 133/19-7-2018) και
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  η  κ.Πρόεδρος  που  συγκάλεσε  σε  συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ-ΤΖΙΩΛΑ  ΜΑΡΙΑ
2. ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
3. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΤΣΙΡΑΜΠΙΔΟΥ-ΤΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

   Για  την  τήρηση  των  πρακτικών  της  συνεδρίασης,  παραβρέθηκε   η  ορισθείσα  Δημοτική
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.

   Αφού διαπιστώθηκε  η νόμιμη απαρτία  των μελών, με παρόντα μέλη επτά (7)  μέλη από
σύνολο επτά (7) μελών,  η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο και
εισηγούμενη  το  2ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  υπ.  αρ.
88/2019(ΑΠ:59846/21-8-2019) Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών/Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης
& Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α./Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’
Βαθμού, άρθρο 3, παρ. 3.5- Υποχρεώσεις συμβούλων κοινοτήτων, πρότεινε τον καταμερισμό
διαχείρισης και επίβλεψης εργασιών που θα προκύψουν στην κοινότητα κατά την θητεία του
συμβουλίου σε διάφορους τομείς διοίκησης της , στα μέλη του συμβουλίου ως εξής:

1. Στην Πρόεδρο της κοινότητας κ. Τσιουβάκα -Τζιώλα Μαρία  την ανάθεση διαχείρισης  και
    επίβλεψης εργασιών που θα προκύψουν στην οδοποιία , στις κτιριακές εγκαταστάσεις της
    κοινότητας και στην καθαριότητα.
2. Στην Πρόεδρο της κοινότητας κ. Τσιουβάκα -Τζιώλα Μαρία και στον σύμβουλο κ. Ιωακειμίδη
   Χρήστο την ανάθεση διαχείρισης  και επίβλεψης εργασιών που θα προκύψουν στην  άρδευση
   και στην ύδρευση.
3.Στην Πρόεδρο της κοινότητας κ. Τσιουβάκα -Τζιώλα Μαρία και στην σύμβουλο κ. Δήμου
   Θεοφανώ την ανάθεση διαχείρισης  και επίβλεψης εργασιών που θα προκύψουν στον



   πολιτισμό και ΦΟΠ.
4.Στην Πρόεδρο της κοινότητας κ. Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία και στην σύμβουλο κ.
  Τσιραμπίδου-Τούφα Ευαγγελία  την ανάθεση διαχείρισης  και επίβλεψης εργασιών που θα
  προκύψουν στον αθλητισμό, στην πολιτική προστασία και στον εθελοντισμό.
5.Στην Πρόεδρο της κοινότητας κ. Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία και στον σύμβουλο κ. Παπλωματά 
   Δημήτριο την ανάθεση διαχείρισης  και επίβλεψης εργασιών που θα προκύψουν στην
   καθαριότητα των κοιμητηρίων και καθαριότητα ογκωδών υλικών εντός και εκτός του οικισμού.
6.Στην Πρόεδρο της κοινότητας κ. Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία και στον σύμβουλο κ.
   Παπαδόπουλο Χαράλαμπο την ανάθεση διαχείρισης  και επίβλεψης εργασιών που θα
   προκύψουν στον οικισμό Χρώμα και στις εκκλησιαστικές μονάδες.
7.Στην Πρόεδρο της κοινότητας κ. Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία και στην σύμβουλο κ. Παυλίδου
   Μαρία την ανάθεση διαχείρισης  και επίβλεψης εργασιών που θα προκύψουν στις σχολικές
   μονάδες.
   Η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .
         
   Το συμβούλιο   μετά από διαλογική συζήτηση και  λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της
Προέδρου  ψηφίζει ως εξής:

 
                                                ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

τον  καταμερισμό  διαχείρισης  και  επίβλεψης  εργασιών  που  θα  προκύψουν  στην
κοινότητα κατά την θητεία του συμβουλίου σε διάφορους τομείς διοίκησης της , στα μέλη
του συμβουλίου ως εξής:

 1. Στην Πρόεδρο της κοινότητας κ. Τσιουβάκα -Τζιώλα Μαρία  την ανάθεση διαχείρισης  και
    επίβλεψης εργασιών που θα προκύψουν στην οδοποιία , στις κτιριακές εγκαταστάσεις της
    κοινότητας και στην καθαριότητα.
2. Στην Πρόεδρο της κοινότητας κ. Τσιουβάκα -Τζιώλα Μαρία και στον σύμβουλο κ. Ιωακειμίδη
   Χρήστο την ανάθεση διαχείρισης  και επίβλεψης εργασιών που θα προκύψουν στην  άρδευση
   και στην ύδρευση.
3.Στην Πρόεδρο της κοινότητας κ. Τσιουβάκα -Τζιώλα Μαρία και στην σύμβουλο κ. Δήμου
   Θεοφανώ την ανάθεση διαχείρισης  και επίβλεψης εργασιών που θα προκύψουν στον
   πολιτισμό και ΦΟΠ.
4.Στην Πρόεδρο της κοινότητας κ. Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία και στην σύμβουλο κ.
  Τσιραμπίδου-Τούφα Ευαγγελία  την ανάθεση διαχείρισης  και επίβλεψης εργασιών που θα
  προκύψουν στον αθλητισμό, στην πολιτική προστασία και στον εθελοντισμό.
5.Στην Πρόεδρο της κοινότητας κ. Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία και στον σύμβουλο κ. Παπλωματά 
   Δημήτριο την ανάθεση διαχείρισης  και επίβλεψης εργασιών που θα προκύψουν στην
   καθαριότητα των κοιμητηρίων και καθαριότητα ογκωδών υλικών εντός και εκτός του οικισμού.
6.Στην Πρόεδρο της κοινότητας κ. Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία και στον σύμβουλο κ.
   Παπαδόπουλο Χαράλαμπο την ανάθεση διαχείρισης  και επίβλεψης εργασιών που θα
   προκύψουν στον οικισμό Χρώμα και στις εκκλησιαστικές μονάδες.
7.Στην Πρόεδρο της κοινότητας κ. Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία και στην σύμβουλο κ. Παυλίδου
   Μαρία την ανάθεση διαχείρισης  και επίβλεψης εργασιών που θα προκύψουν στις σχολικές
   μονάδες.

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2019.

   Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                          H Πρόεδρος  Κοινότητας Αγίας Παρασκευής

                                                       Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία




